08.22 – hétfő 15.00
Megújulhat a közvilágítás Tolnán is
Önkormányzati felújítás Dombóváron
Búcsúra készülnek a Szekszárd Felsővárosiak
Felszakadozik az ég
Jó napot kívánok, Berényi Attila vagyok! 2016. augusztus 22-én,
hétfőn, 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei!
Megújulhat Tolna közvilágítása. A fejlesztés díját önerőből nem tudja
előteremteni a település, ilyen célú pályázat pedig most nincs. Ám egy
másik módszert használ Tolna. Az önkormányzat meghívásos eljárást írt
ki. Ennek lényege, hogy közbeszerzés útján egy olyan céget keresnek,
amely vállalja a munka szakszerű elvégzését, és az új világítóestek
beszerzését. Az így keletkező energia-megtakarításnak köszönhetően
fennmaradó pénzből pedig részletekben fizeti meg Tolna a fejlesztést. A
tervezői feladatokat egy, a legolcsóbb ajánlatot adó mohácsi társaság
végezheti. A közbeszerzési szakértő egy siklósi ügyvéd lesz, aki bruttó
635 ezer forintért vállalta a munkát. (teol.hu)
Lakókat kellett átköltöztetni Dombóváron a Pannónia utcában. Most
nincs baj, sőt. Felújítás miatt kellett ideiglenesen kiköltözniük az
embereknek. Beszámoló Szabó Loránd polgármestertől. - INTERJÚ!!!
Megkezdte a készülődést a Szekszárdi Fősővárosi kör egyesület a
szeptember 10-11-i hétvégére szervezett hagyományos Felsővárosi
Búcsújukra. Az esemény idén ismét kétnapos lesz. Anno a Búcsút
megelőző napon szekérrel és gyalog érkeztek vidékről, messzi falvakról
az emberek. Ezt hívták „ Búcsú járásnak”. Ezen a napon, az Asszonyok
„gyertyáztak”, járták a stációt, a férfiak betértek egy-egy pincébe kóstolni.
Ezt a hagyományt is újra éleszti a Fősővárosi kör. Vasárnap, a
Búcsúnapján kisasszonynapi misével kezdik a programot, majd ezt
követően emléktáblát avatnak a Dél-dunántúli Kéktúra 30 éves
évfordulója alkalmából. A nap folyamán „Ismerjük meg Fősőváros
múltját” címmel beszélgetés tartanak a Csurgónál, ahol muzeológusok
mesélnek felsőváros múltjáról. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi
kézművesek, légvár, arcfestés és a tavaly hatalmas népszerűségnek
örvendő traktorozás is várja majd őket. (teol.hu)

Hamarosan a Bonyhád-Majoson élők is hozzájutnak a rendes internet
szolgáltatáshoz. Többek között erről is döntés született a település
képviselő testületének ülésén. Beszámoló Vizin Balázstól, az
önkormányzat szóvivőjétől. - INTERJÚ!!!
Már tolna megyében a zártkertekben is számolni kell a vadak
megjelenésével. Sőt akár települések belterületén is előfordulhat egyegy róka, vagy őz, esetleg vaddisznó. Csabai Zoltán, a Szekszárdi
Aranyfürt Vadásztársaság hivatásos vadásza a teol.hu-nak azt mondta,
hogy a jelenség oka elég összetett. Ugyanis az elhanyagolt, gazos
területek jó búvóhelynek számítanak, és itt le is fialhatnak a vadak. A
kiöntött ételmaradék pedig igazi meghívó. A róka például kilométerekről
kiszagolja a kukában lévő szerves hulladékot, a vaddisznók számára
pedig csalogató az erjedni hagyott, földön heverő gyümölcs. Akit zavar
az állatok megjelenése a ház körül, az a hulladéktároló lecsukásával, a
komposzt gondos elzárásával tehet ez ellen. A zártkertek védelmét a
stabil, akár föld alá is lenyúló kerítés jelentheti. Az állatok esetleges
kilövése lakott területen, vagy zárt kertben nem egyszerű és szigorúan
szabályozott feladat, és a rendőrséget is be kell vonni az eljárásba.
(teol.hu)
Végül az időjárásról: Bár még eleredhet az eső, de egyre több helyütt
szakadozik majd fel az ég, süt ki a nap, és tér vissza a szép idő. A szél
viszont még élénk marad. Szekszárdon a hajnali 15 fokról 27 fokig
melegszik a levegő.
Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

